Vážení spoluobčané,
žijeme tak trochu v jiné době, která nás ovlivňuje a myslím, že to světélko
dobré pohody je ještě dost daleko. V letech minulých jste byli zváni na již
připravené akce, které korespondovaly s vánočním obdobím. Byla vždy snaha
navodit předvánoční náladu provoněnou setkáním svých známých a přátel, vůní
vánočního cukroví a dobrého svařáku. Sešlo se společenství lidí, kteří si měli co říci
a vytvořili mezi sebou atmosféru plnou pohody a souznění. Chtěli se bavit a být
baveni. Vždyť vše není jen o práci a uspěchaném životě, kde se jeden s druhým
míjíme. Ale doba koronavirová je jaká je a všichni věříme, že se situace dostane do
snesitelného normálu a budeme si moci říci, že hůř už bylo a bude jenom líp.
A mimo jiné, za chvilku tu máme zase čas vánoční. Čas pohody a odpočinku po
celoročním shonu. Nesnažme se na poslední chvíli dohnat vše zameškané.
Všechno má svůj čas. Je konec roku a měli bychom hodnotit. Ohlédnout se
musíme všichni za tím, co se každému z nás podařilo v osobním životě. Jestli se
předsevzetí daná před rokem nestala jen pouhou frází a nezůstal jen pocit
prázdnoty, pak můžete mít pocit spokojenosti. A někdy k těm úspěchům stačí
opravdu málo. Životní štěstí se skládá z malých, někdy skoro bezvýznamných věcí,
které dovedeme docenit až mnohem později. Splňme svým dětem jejich tajná
přání a navoďme dle možností krásnou atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce.
Přeji Vám, aby se všem splnila jejich přání, abyste vánoční svátky a Nový rok
prožili bez stresů a karambolů. A jako každoročně Vám přeji, aby Vám odměnou
za Vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel a blízkých a u rozsvíceného stromečku
byly jen rozzářené oči Vašich spokojených dětí. Přeji Vám do nového
nadcházejícího roku mnoho štěstí, zdaru a úspěchů jak v pracovním, tak
soukromém životě. Nelze si přát více, než abychom se za rok opět mohli potkat
u vánočního stromu, podali si ruce a řekli si – byl to dobrý rok.
Miroslav Plincelner
starosta Města Černošín
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Informace o sazbě poplatku za odpady
od 1. 1. 2022
Na zasedání zastupitelstva města č. 22 dne 30. 9. 2021 byla schválena Obecně
závazná vyhláška města Černošín č. 1 /2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.

Zastupitelstvo města schválilo sazbu poplatku
ve výši 300,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Oproti současné vyhlášce dochází ke změně, kdy dle §10e zákona o místních
poplatcích je poplatníkem:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě – za přihlášení fyzické osoby se považuje
přihlášení
•
k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
•
nebo v případě cizinců – za splnění dalších podmínek - ohlášení
místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území města.
Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické
osoby, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud
byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost,
nikoliv pak osoba právnická.
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Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Znění schválené Obecně závazné vyhlášky města Černošín č. 1 /2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022
najdete nyní v sekci Vyhlášky města.
Kam zaplatit:
Poplatek se platí hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Černošín (I. patro,
hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 26223704/0600, variabilní symbol
3722, do poznámky číslo popisné nebo evidenční, případně jména, za která je
hrazeno.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Kontaktujte MÚ v případě nejasnosti, oznamte e-mailem: urednik@cernosin.cz, či
telefonicky, pokud zasíláte platbu za více osob, abychom platbu správně
identifikovali a přiřadili.

Systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022
Na zasedání zastupitelstva města č. 23 dne 25. 11. 2021 byla schválena Obecně
závazná vyhláška města Černošín č. 2 /2021 o stanovení systému odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Znění schválené Obecně závazné vyhlášky města Černošín č. 2 /2021 o stanovení
systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 najdete nyní
zveřejněné na úřední desce města a následně v sekci Vyhlášky města.
Od Nového roku již nebudou prodávány známky na popelnice a svoz SKO bude
týdně.
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Přehled termínů svozu směsného komunálního odpadu –
Ekodepon s.r.o.
Obec

Četnost vývozu

Černošín

1x týdně – pátek

Víchov

1x týdně – pátek

Pytlov

1x týdně – pátek

Krásné Údolí

1x týdně – pátek

Třebel

1x týdně – čtvrtek

Lažany

1x týdně – pondělí

Ostrovce

1x týdně – pondělí

Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházející
se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny
velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem
,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:

Obec

Umístění sběrné nádoby

Černošín

u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul.

Lhota

u Obecního úřadu v Horních Kozolupech

Ostrovce

na návsi

Ošelín

na vlakovém nádraží v Ošelíně

Svojšín

na křižovatce pod hřbitovem

Třebel

u bývalého ,,pivovaru“

Záhoří

obec Vížka – u sběrných nádob města Planá
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Umístění zvláštních sběrných nádob

Od 1. 1. 2021 se stal účinný nový zákon o odpadech, který jednoznačně směřuje
k omezování skládkování odpadů, podpoře recyklace a využití odpadů. Město se
nově od roku 2021 stalo poplatníkem tzv. skládkovacího poplatku, který
v uplynulých letech neplatilo. Sazba za ukládání jednotlivých druhů odpadů na
skládku se bude do roku 2030 každoročně zvyšovat. Např. za uložení využitelných
odpadů dojde k navýšení ze současných 800,- Kč/t až na 1 850,-Kč/t v roce 2030.
V souvislosti s novými zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na
odpadové hospodářství budou narůstat. Zvýšení těchto nákladů bude mít dopad
na rozpočet města.
Pokud si položíme otázku, co může každý poplatník udělat, aby došlo
k minimalizaci nákladů na systém nakládání s odpady, odpověď není jednoduchá.
Čeká nás spousta práce, která spočívá nejen v důsledném třídění odpadů, ale
především ve snížení jejich celkové produkce. Nový zákon nás postupně
připravuje na úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu, a to
pomocí účinných finančních nástrojů, jak je popsáno výše.
Závěr tedy zní: nejlevnější je ten odpad, který vůbec nevznikne.
Děkujeme, že třídíte odpady.
Město Černošín
Hana Merglová
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Městský úřad Černošín
V době od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude z technických
důvodů Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Provoz bude zahájen od pondělí 3. 1. 2022
Cena vodného a stočného na rok 2022
Vodné

45,10 Kč s DPH

Stočné

56,10 Kč s DPH

Schváleno ZM Černošín dne 25. 11. 2021

Poplatky bezhotovostní platby
Poplatek

Variabilní
Číslo účtu
symbol
2131 26223704/0600
1341 26223704/0600
2111 26223704/0600
3722 26223704/0600
2132 26223704/0600
1361 26223704/0600
2132 205388539/0600

Nájem pozemků
Poplatek za psa
Pronájem hrobového místa
Platba za svoz komunálního odpadu
Nebytové prostory
Správní poplatek
Nájem bytu

Pro identifikaci platby, prosíme, uvádějte do poznámky vždy
jméno a příjmení, u poplatku za odpad postupujte dle informací
o poplatku za odpady od 1. 1. 2022 (článek viz. výše).
Město Černošín
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Otevírací doba – Knihovna Černošín
Středa 22. 12. 2021

OTEVŘENO

Středa 29. 12. 2021

ZAVŘENO

Středa 5. 1. 2022

OTEVŘENO

V roce 2022 bude knihovna otevřena každou středu
od 13:00 – 16:00 hodin.
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MŠ Černošín
Podzimní období bylo v naší mateřské škole poznamenáno velkou nemocností
dětí. Divadelní představení, na která se děti moc těšily, byla odvolána. Nekonala
se ani podzimní dílnička. Rozsvícení dýní a výroba lístečkových dekorací, které
měly proběhnout za účasti nejbližších, se proto uskutečnily pouze s učitelkami.
S vystoupením, které si děti pro rodiče připravily, se ale pochlubit nemohly.
Radostné byly pro děti jablíčkové dny ve školce. Kromě vyrábění, tanečků, zpívání
a soutěží se dozvěděly o tomto oblíbeném ovoci mnoho zajímavého. Za pomoci
paní kuchařky si upekly i jablečný závin. Děti druhé třídy navštívily výstavu
proutěných dekorací v muzeu v Černošíně, kde obdivovaly šikovnost babičky
svého kamaráda. Básničkami a písničkou přivítaly do života své malé kamarády při
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Nezapomenutelné zážitky si odnesly ze STRAŠIDELNÉHO
TÝDNE. V kostýmech k tomu připravených se seznámily s tradicí, užily si hudby,
tance, pokusů a čarování. Přestože SVATÝ MARTIN na bílém koni nepřijel, klukům
a holčičkám to dobrou náladu nepokazilo. Vyprávěli si o tradici a místo sněhu si
pohráli s papírovými vločkami. Společně si pochutnali na svatomartinských
rohlíčcích, které pro ně paní kuchařky připravily. A na co se mohou děti
v mateřské škole letos ještě těšit? Čeká je nejkrásnější období v roce. Ve školce je
navštíví čert, anděl a Mikuláš. Připraví pro své nejbližší vánoční překvapení,
vyzdobí si školku a budou se těšit na Ježíška. A protože Vánoce jsou svátky
rozdávání, nezapomenou děti na ty, kteří se o ně v Černošíně starají. Při
pravidelné předvánoční vycházce jim rozdají svá přání.
Přejeme našim dětem i všem ostatním především zdraví a splnění i těch
nejtajnějších přání.

Kolektiv mateřské školy
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ZŠ Černošín
Ve školní družině se nenudíme
Hola, hola, škola volá! Děti, stýskalo se Vám? Po škole? Po kamarádech?
Po vašich učitelkách? Po školní družině? Po chvilkách, které můžete trávit a
prožívat společně? ANO byla jednoznačná odpověď. Samozřejmě se našlo pár
jedinců, kteří by prázdniny ještě o nějaký ten pátek prodloužili.
V první den školy se po přihláškách do školní družiny jen zaprášilo – do
hodiny bylo obsazeno všech 30 volných míst. Připadala jsem si jako na Wall Street
na dolním Manhattanu v NYSE.
Čas plynul a ze září jsme měli říjen. Poznávali jsme hlavně sebe. Povídali si,
co máme nejraději a kdo si nejvíc zapamatuje o tom druhém. Adam miluje kebab,
Vaneska svíčkovou a Lucka s Emily sushi. Říjen jsme také využili k zavařování.
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Vyráběli jsme jablečno-švestkový kompot. Zavařenin budeme mít přes zimu
dostatek a strádat určitě nebudeme. Dále nás čekal Halloween. Vydlabali jsme
společně dýni, strašidelnou girlandu s duchem a netopýry. Připravili jsme si
strašidelné pohoštění. Pekli jsme ranní muffiny a odpolední pizzu. Když jsme
splnili stezku odvahy, nebáli se vlků a vymotali se z pavučiny, přišlo nám naše
pohoštění vhod. Říjen byl pro nás soutěživým měsícem, proto jsme si vyhlásili
ještě soutěž o nejlepší pomazánku. Sešlo se nám neuvěřitelných 11 pomazánek.
Všechny byly vynikající, avšak bylo potřeba povolat odbornou porotu, která byla
složena z paní E. Melicherové, J. Dostálové, J. Ilyas, L. Myškové a E. Honzíkové.
Vítěznou pomazánku měla Lenka Kodimová, druhé místo obsadila Dominika
Horová a třetí místo Štěpán Kos.
V listopadu jsme přijali výzvu na soutěž s tématikou „Anděl“. Dali jsme
hlavy dohromady a společnou silou vyrobili něco opravdu krásného a andělského
nejen jako družina, ale prakticky se zapojily všechny děti v hodinách výtvarné
výchovy a praktických činností. Na jejich výstavě můžete posoudit, zda se nám to
podařilo. Za zmínku stojí i naše výroba sv. Martina na bílém koni. Přečetli jsme si
příběh – čím se proslavil a s čím je tato tradice spojená. A že nejlepší je upéct si
husu se zelím a sejít se celá rodina. Letos nám sice sněhovou nadílku nepřivezl, ale
v družině jsme mu nějakou připravili.
Nyní se budeme připravovat na nadcházející advent. Společně si upečeme
a ozdobíme voňavé perníčky, zazpíváme si vánoční písničky, budeme si užívat naši
společnou přítomnost a zdobit školu. Naladíme se na příjemný nadcházející
vánoční čas.

Hele, dávej bacha…
V říjnu se žáci II. stupně naší základní školy účastnili programu České
asociace paraplegiků s názvem BanalFatal!, který řeší primární prevenci
rizikového chování s možným poraněním páteře a míchy. Název programu vznikl
spojením dvou slov – „banální“ a „fatální“. Vážná poranění se totiž netýkají jen
profesionálních sportovců či závodníků, kteří se dostávají do závratných rychlostí,
ale i našich dětí, které rády zkouší parkour, lezou do výšek, skáčou na
trampolínách, nebo rády jezdí na kole. Banální situace může končit fatálními
následky.
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Projekt byl postaven na sdílení osobní zkušenosti, na videích a živé diskuzi.
Přednášet přijel mladý muž, vozíčkář, který „jen spadl z kola“. Spolu s kolegou,
který ho doprovázel, předali dětem informace o úrazech páteře, jejich
mechanismech, následcích a zejména prevenci. Cílem však bylo dosáhnout
sebereflexe všech dětí, které se v tělocvičně programu účastnily. Oba mladí muži
nic nezakazovali ani nepřikazovali, ale motivovali děti, aby si samy došly k faktu,
že je třeba přemýšlet o tom, jak si neublížit a minimalizovat rizika. Trénink,
příprava, odborný trenér, používání ochranných pomůcek, absence alkoholu před
a během aktivit, nemachrovat a nepředvádět se jsou dobrou cestou, jak
eliminovat potencionální zranění.

Při semináři byla promítána autentická videa mladých lidí, kteří se natočili
při riskantní sportovní či jiné aktivitě, při níž si vážně poranili míchu. Po každém
videu se hned diskutovalo o promítnuté situaci. Na dětech bylo, aby rozklíčovaly
důvody vedoucí k fatálnímu konci aktérů. Lektoři dále vysvětlili, jakou je třeba mít
fyzickou zdatnost, aby bylo možné určité adrenalinové sporty vyzkoušet. Vysvětlili
varianty rizikového chování, které by mohly skončit pádem nebo chybným skokem
z důvodu špatné znalosti terénu, prostředí, ale především sebe samého. (pozn.
Promítání v tělocvičně bylo možné díky místnímu čalouníkovi panu M. Hubálkovi,
který pro školu vyrobil vhodné zastínění oken. Děkujeme.)
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Na závěr bylo dětem odborně vysvětleno, jakým způsobem k poškození
míchy dochází, jaká funkční omezení způsobuje poškození míchy v různých
segmentech páteře, jak poskytnout první pomoc při podezření na úraz páteře
a v neposlední řadě jak vypadá následná akutní a postakutní léčba.
Věříme, že sdílení osobní zkušenosti přiblížilo našim adolescentům, kteří se
mnohdy s podobnou realitou setkali zblízka poprvé, že sedět na vozíku není jen
o tom mít problém s mobilitou, ale s tím i související problémy s intimním
životem, vyprazdňováním, hojením drobných poranění, ale i otlaků a proleženin.
Zatímco říjen patřil prevenci fyzického zdraví našich dětí, v listopadu jsme
zacílili na odhalení jejich silných osobnostních stránek. Během semináře „Najdi
klíč ke svému potenciálu“ vedeného Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D. se naši žáci
dověděli, že jen asi 20 % lidí využívá svůj potenciál. Většina z nás své silné
předpoklady nezná, a tudíž nevyužívá, naopak se snažíme neproduktivně
eliminovat své stránky slabé. Dětem byly vysvětleny klíčové motivace člověka
a také důvody, proč nevyužíváme svůj potenciál. Pan Pavlík také mluvil o úspěchu
a cestě ke štěstí, jak se dostat do pohody, kam patříme podle typologie lidí, ale
také o rolích, které by nám nejvíce vyhovovaly v týmu.
Seminář poskytl žákům naší školy jedinečnou příležitost poznat sám sebe.
Skutečně se každému zúčastněnému dostalo individuálních odpovědí týkajících se
jeho potenciálu, který by měl využít ve svém budoucím směřování. Seminář byl
zaměřen na porozumění sama sobě, ale i ostatním. Každý z žáků někam „míří“ a je
skvělé, že se „mohli poznat“ už na základní škole. Již nyní mohou začít využívat
předností, ve kterých jsou silní, a pracovat na těch oblastech, které je limitují.
Své poznatky o sobě samém potom mohly naše děti zužitkovat v pátek
5. 11. 2021, kdy se v Plzni v areálu DEPO2015 zúčastnily festivalu středních škol
nazvaného „Posviť si na budoucnost“. Žákům byl nabídnut přehled o možnostech
studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji skrze zástupce
30 středních škol. Nejdéle jsme se zdrželi u stánku Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové, která má pobočku taktéž
v Sokolově. Absolventi se uplatní u vojenských útvarů či zařízení, nebo pokračují
ve studiu na Univerzitě obrany v Brně. Prezentovala se i škola z našeho blízkého
okolí, Střední odborná škola Stříbro, kam často míří absolventi našich devátých
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ročníků a kde mají možnost volby ze čtyř oborů: Informační technologie,
Agropodnikání, Veřejnosprávní činnost a Přírodovědné lyceum.
Všechny výše uvedené akce, kterých se účastnili naši žáci, byly uspořádány
v rámci kariérního vzdělávání a poradenství a Minimálního preventivního
programu.

Hurá za poznáním podmořského světa!
Výtvarný kroužek letos zpracovává téma neprobádaného podmořského
života. Abychom mohli kreslit a modelovat nové vodní živočichy, musíme nejprve
podrobně prozkoumat ty známé. Průzkumníci výtvarného kroužku se vydali
18. října na exkurzi do Prahy. Každý dostal malinký sešítek, aby si zaznamenal
nejkrásnější a nejzajímavější mořské živočichy, které potom bude moci výtvarně
zpracovat.
První zastávkou na naší výpravě byl Mořský svět v Holešovicích. Zde jsme
mohli vidět v obřích akváriích nejrůznější vodní živočichy. Sasanky, korály, krevety,
piraně a samozřejmě největší atrakcí byli žraloci obývající nádrž o objemu 100 000
litrů mořské vody. Průzkumníci mohli v nádržích pozorovat život na mořském dně,
barevnost malých i velkých tvorů, jejich roztodivné tvary a způsoby pohybu. Každý
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s radostí putoval mořským dnem a dokumentoval jeho život do sešítku či formou
fotografie.
Poté jsme se vydali na Václavské náměstí, do jeho hlavní dominanty –
Národního muzea. K přesunu jsme využili místní horskou dráhu, tedy tramvaj.
Jízda v ní byla skutečným adrenalinovým zážitkem. Také jsme se projeli metrem,
což byl největší zážitek pro paní učitelku, která neustále přepočítávala všechny
průzkumníky.
Národní muzeum je otevřené po opravdu dlouhé rekonstrukci a samotná
prohlídka vnitřních prostor je dechberoucí. Jakoby se výprava omylem dostala do
prostor honosného zámku. Zde jsme stihli projít nejen náš hlavní cíl - expozici
Evoluce, ale také jsme navštívili sál minerálů. Expozice Evoluce je plná detailních
modelů, pravých exponátů a hned první sál je zaměřen hlavně na podmořský
život. Nad hlavami průzkumníkům plul model obří krakatice, ve vitríně zářil
korálový útes všemi barvami, v dalších se nacházel nespočet exponátů s obřími
kraby, hvězdicemi, živoucími fosiliemi
atd. Na přední stěně bylo promítání
krátké animace s ukázkou vývoje života
na zemi. Následující sály byly zaměřené
na další oblasti zvířecí říše. Velkému
obdivu se dostalo i modelům
vznášejícím se u stropu – žralokům,
mantám,
ale
také
vystaveným
krokodýlům či hadům. Exponát, který
byl však v této části naším hlavním
cílem, byl až v posledním sále. Jednalo
se o originální kostru plejtváka myšoka.
Stejně tak, jako si můžete v knize
prohlédnout obrázek barevné rybičky,
není to to samé, jako ji vidět plout
naživo mezi vlnícími se korály.
Obdobně si můžete přečíst, jak velcí
jsou kytovci, ale až když jste u kostry
jednoho z nich, teprve potom si
můžete udělat představu o tom, jak
obří jsou tito majestátní tvorové.
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Průzkumníci se vpodvečer vrátili v pořádku domů plni nových dojmů. Své
nabyté zkušenosti a prožitky budou moci promítnout do své tvorby nejen při práci
ve výtvarném kroužku.
kolektiv učitelů ZŠ Černošín

HALLOWEENSKÝ DEN
Dne 4. 11. 2021 se ve sklepě 2. stupně naší školy uskutečnil Halloweenský
den pořádaný deváťáky.
Škola se nám otevřela dříve než obvykle, ještě než dorazili ostatní žáci,
abychom mohli doladit poslední detaily a provést zkoušku plánovaného průběhu
dobrodružné cesty. Celý sklep jsme s pomocí ostatních tříd tematicky vyzdobili
a pokreslili, dokonce se mezi rekvizitami objevila i mrtvola Oscara z PET lahví.
Všichni jsme měli masky a sklepem se rozléhaly strašidelné zvuky z přenosného
reproduktoru.
Žáky jsme postupně vodili po menších skupinkách dvou či tří žáků z hodin
výtvarné výchovy do sklepa. Před vchodem jsme jim vyprávěli příběh, že byli
uneseni, ale únosci se s nimi ztratili v kraji mýtických pavouků, takže musí projít
přes nebezpečné území a najít sovu Hope, která je zachrání.
Na 1. stanovišti měli žáci vyluštit jméno draka. Po jeho odhalení mohli jít na
druhé stanoviště, na které se museli dostat přes pavoučí síť. Tam se hrály
skořápky. Třetí stanoviště rozhodovalo, kdo půjde k dalšímu stanovišti poslepu,
pomocí hry kámen – nůžky – papír. Na čtvrté stanoviště jsme se ale těšili nejvíc.
Všichni došli do stroze osvětlené místnosti a měli za úkol rozeznat, co se skrývá
v sáčcích upevněných na desce tak, aby do nich nebylo vidět. Bonbony i špagety
uhodli všichni hned, ale poslední sáček byl unikátní. Jakmile strčili ruku dovnitř,
zachytila je ruka schovaného spolužáka, a protože to nečekali, většinou se vylekali.
Křičeli mnozí, nejvíce však paní učitelky. To nám všem vždy zahrál na tvářích
úsměv a měli jsme radost nejen ze samotného nápadu, ale i z jeho uskutečnění.
Poslední zastávka byla spojena s úkolem najít sovu Hope, která je podle příběhu
ta, kdo všechny vysvobodí. Když ji našli, mohli vyjít ze sklepa a jít se znovu učit.
Celý den si všichni moc užili. Žáci i učitelé si ze sklepa odnesli super zážitek,
dobrou náladu a sladkou odměnu v podobě bonbonů. Halloweenský den se nám
opravdu povedl.
Štěpánka a Barbora Denisovy, 9. ročník
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TJ SOKOL ČERNOŠÍN
NAŠI NEJMLADŠÍ
Před dvěma roky jsme zhruba po 11 letech obnovili žákovský oddíl. Bohužel
kvůli různým vládním opatřením nám nebylo umožněno poctivě trénovat, ale jak
se říká „kdo si počká, ten se dočká “.
Zhruba před půl rokem jsme s našimi žáčky začali trénovat naplno. Řady našich
borců se za tu dobu rozšířily a aktuálně máme v týmu okolo 20 dětí. Během krátké
doby byl na dětech vidět velký progres, a proto jsme se rozhodli v rámci
dvoudenního soustředění, domluvit přátelské utkání s týmem z Bezdružic. První
„velké“ utkání proti zkušenějšímu týmu žáčci zvládli na výbornou. Výsledkově
jsme lehce zaostali, ale zážitek byl k nezaplacení. V rámci tohoto soustředění jsme
přespali v kabinách TJ Sokola Černošín. Děti tuto bojovku velmi ocenily a my,
trenéři, to s jazykem na vestě úspěšně zvládli.
Na konci prázdnin jsme přizvali na trénink „létajícího“ trenéra, s nímž
jsme se ještě více zaměřili na rozvoj, techniku, vedení a ovládání míče u
jednotlivých hráčů. Navíc byl nový trenér pro naše malé borce dalším zpestřením.
Naše první foto po utkání v Bezdružicích
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V září se nám úspěšně povedlo malé fotbalisty přihlásit do okresní soutěže
v kategorii starší žáci. Během podzimu jsme se zúčastnili několika turnajů. Vypíchl
bych turnaj, který se konal přímo na hřišti TJ Sokol Černošín. Na tuto událost
dorazila přemíra fanoušků a rodičů našich žáčků. Atmosféra byla nabitá emocemi
a mnozí z nás si připadali jako na utkání světového formátu, obzvláště při
závěrečné děkovačce �. Děti odehrály poslední turnaj začátkem listopadu a nyní
mají zaslouženou rekonvalescenci.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za velkou podporu městu Černošín, také
předsedovi Sokola Vláďovi Turkovi, pokladníkovi Mírovi Kouteckému (nemají to
s námi jednoduché), řidičům autobusu Jirkovi Kouteckému, Pavlíkovi Klepsovi
a ten největší dík patří všem rodičům malých fotbalistů a fanouškům, bez Vás by
to nešlo. Už teď se těšíme na další pokračování sezóny!
Všem přejeme pevné zdraví a během vánočních svátků klid a pohodu
Trenéři Tom a Vláďa

11Stars
Milí přátelé,
hlásíme se po delší odmlce, kterou jsme si nepřály, ale rozhodně nepřinesla nic
negativního. Téměř rok jsme se neviděly. Každá z nás se věnovala různým
aktivitám, ale tanec zůstal dál v našich srdcích. Skupina jako taková oslábla o tři
členky z toho jedna se nyní učí a realizuje na taneční konzervatoři v Praze, což je
pro mě jako pro trenérku velká odměna.
Děvčata tančí od první třídy a nyní už jsou to osmačky/deváťačky. Je to počet
roků, ve který jsem při založení skupiny ani nedoufala. Jsem moc ráda, že jsme
zpět a náš krásný taneční sál zase žije!
A co plánujeme? Vzhledem ke stále nejisté situaci a divné době plánujeme
trénovat, tančit a užívat si každý trénink. Pokud se podaří postavit choreografii,
vyjet na soutěž nebo na nějaké vystoupení, budeme moc rády, ale to je
s otazníkem, uvidíme, co nám doba a vláda dovolí. Budeme se moc těšit na
shledání s vámi diváky. Snad v brzké době.
Přejeme klidné Vánoce a do Nového roku hlavně zdraví.
Veronika Merglová
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Spolek Černošínské ženy
V sobotu 16. října pořádal spolek Černošínské ženy ve spolupráci s městem
Černošín tradiční akci ,,Sejdeme se u tanečku“. Pro dobrou náladu hrála
dechová kapela Amátovka, která se těší velké oblibě. Zakoupené vstupenky
byly slosovatelné, pod každým číslem vstupenky byla schována výhra.
Odměny se vydávaly po celou dobu akce. Domácí potřeby, občerstvení,
polštáře, hry, kalendáře i něco pro pobavení, to vše jste mohli vyhrát.
Předsedkyně spolku Černošínské ženy moc děkuje všem, kteří dorazili i v této
nelehké době. Hned druhý den jsme si společně s městem Černošín a TJ Sokol
Černošín připravili pro děti Drakiádu, která se uskutečnila na fotbalovém
hřišti. Děti přišly společně s rodiči i prarodiči a vypustily do výšky své draky.
Soutěžilo se o nejhezčího, největšího, nejoriginálnějšího a nejvýše létajícího
draka. Výherci obdrželi diplomy a vstupenky na cirkusové představení, ale
sladkými dobrotami a hračkami byly obdarovány všechny přítomné děti. Pro
účastníky i diváky bylo připraveno občerstvení a teplý čaj. Velké díky všem,
kdo přišel a užil si podzimní odpoledne společně s námi.

Za Černošínské ženy
Martina Čekanová
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Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Černošín
O akcích, které proběhly v letošním roce jsem již psala v minulém zpravodaji, ale
připomínám pro ty, kteří zpravodaj nečetli.
V srpnu letošního roku se nám podařil výlet do Prahy.
Několik našich členů jelo v srpnu na rekondiční pobyt do Sezimova Ústí. V září se
nám povedl týdenní pobyt v Liberci s výlety po okolí. 24. října jsme se podívali na
představení muzikálu BILLY ELIOT na nové scéně divadla v Plzni, které se nám
velmi líbilo.
Neuskutečnila se členská schůze, která byla plánována na 6. listopadu 2021
(důvodem ke zrušení byla zhoršující situace s šířením covidu-19).
10. listopadu jsme navštívili Velké divadlo v Plzni a zhlédli představení opery
„Prodaná nevěsta“, což byl pro většinu z nás úžasný zážitek. Musím ale napsat, že
do divadla vás nepustí, pokud nemáte certifikát o očkování proti covidu nebo
potvrzení o prodělané nemoci covid-19.

Připravované akce na rok 2022:
Návštěva divadla v lednu a únoru 2022. Zájemci o činohru, muzikál nebo operetu
se můžou nahlásit paní Jiřině Melicherové nebo paní Chlebečkové. Podle zájmu
objednáme vstupenky na představení.
Členská schůze by se mohla konat v jarních měsících 2022.
Dále máme v plánu květnový výlet do Prahy.
Týdenní pobyt ve Františkových lázních (termín ještě není domluven květen nebo
září 2022).
Zájemci o rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, který bude 15. - 20. srpna 2022 se již
můžou hlásit, cena je 6 550 Kč.
Připomínám, že na pobytové akce musí být všichni očkováni proti covidu – 19.
Blíží se Vánoční svátky, přeji vám všem, abyste je prožili v pohodě a ve zdraví.
Do nového roku si můžeme přát, aby nás už Covid-19 neohrožoval. Také doufám,
že 1. ledna 2022 se ve zdraví opět potkáme na Vlčí hoře.
Zájemci o pobyty a divadlo tel. 607 582 412
Zapsala: Chlebečková Anna
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ČSOB pomáhá Vítečku
Banka ČSOB si v rámci svého nadačního
fondu „ČSOB Pomáhá regionům“ vybrala Středisko
sociálních služeb Víteček v Černošíně k podpoře
projektu Zlepšení podmínek klientům střediska
Víteček. V něm Víteček usiluje o obnovu vybavení
pro hendikepované děti - pořízením nových
omyvatelných matrací pro inkontinentní klienty,
nové pracovní stoly pro vozíčkáře a venkovní
relaxační lavici pro skupinovou terapii a
pingpongový stůl. ČSOB zřídila účet na podporu tohoto projektu a částku, kterou
vybere na svém účtu od veřejnosti, zdvojnásobí stejnou částkou. Za naše
hendikepované klienty, pracovníky i jejich zákonné opatrovníky a rodiče proto
žádáme veřejnost – pomozte nám pomáhat a pošlete-li na účet 101 7777
101/0300, Variabilní symbol: 20210906 do 6.1.2022 libovolnou malou částku, ve
skutečnosti posíláte dvojnásobek. Svůj finanční dar můžete zaslat pomocí platební
karty nebo bankovním převodem. U platby kartou můžete navíc připojit vzkaz
organizátorům projektu, který se zobrazí veřejně na stránkách ČSOB, a to
v seznamu přispěvatelů. O výsledku pak budeme veřejnost informovat. Děkujeme.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Víteček rekapituluje
Také v končícím roce 2021 Středisko sociálních služeb Víteček
v Černošíně zlepšovalo podmínky pro své kamarády – klienty. Neznamená to však,
že by se vše podařilo – máme tak další témata i motivaci ke zlepšování
v nadcházejícím roce.
Od března vozíme klienty z tachovského území do Střediska sociálních služeb
Víteček v Černošíně novým vícemístným vozidlem speciálně vybaveným pro
přepravu imobilních. Doprava je tak pro kamarády výrazně komfortnější a hlavně
bezpečnější - vozíčkáři mohou být přepravováni přímo ve svých kolečkových
křeslech. Tento projekt významně podpořila MAS Zlatá cesta, zbývající částku se
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podařilo vybrat díky všem našim
podporovatelům a příznivcům
pomocí uspořádané sbírky na
www.znesnaze21.cz.
Na konci letošního jara kamarádi
také zahájili první sezónu v novém
skleníku setím jarních odrůd cibule,
ředkviček, petrželky a některých
dalších plodin. Na řadu přišly
postupně i sazenice dalších
nepostradatelných druhů - okurek,
rajčat, kedluben a paprik. Úroda
byla přiměřená našim dovednostem a možnostem - pro příští sezónu chystáme
zlepšení formou jímání dešťové vody a zavedení přímo do skleníku.
Za významné podpory Plzeňského kraje, ČEPS i pana Tsoukernika se
v průběhu léta podařilo do střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně
nainstalovat tepelné čerpadlo nejen pro vytápění, ale i ohřev užitkové vody na
každodenní koupání klientů. Zlepšil se tak nejen komfort vytápění, ale zejména
jsme přispěli k čistotě ovzduší ve prospěch sousedů i občanů města.
Díky podpoře Plzeňského kraje a dřevařské firmy Český Masiv se podařilo
vybudovat nový přístřešek pro venkovní hry našich kamarádů a zimní uskladnění
Royalového táborového zařízení a vybavení. Současně byl pro uskladnění
střediskového majetku a mnoha druhů kompenzačních pomůcek a techniky
pořízen obří skladovací kontejner, v němž našlo svůj řád i zahradní nářadí
a úklidová technika pro údržbu střediskové zahrady a skleníku našich klientů.
S podporou Plzeňského kraje jsme také postavili a zprovoznili houpačky pro
imobilní a hendikepované kamarády. Spolu s trampolínou to jsou nejvyužívanější
sportovní prvky a jsme rádi, že přináší radost z pohybu a mnohdy i relaxační
neklidných myslí.
Díky pochopení Města Černošín a štědrosti firmy STROM se nám od
letošního léta daří pravidelně udržovat střediskovou zahradu v téměř golfovém
greenu. Tato pravidelná údržba vede stupňovitě k bezpečnějšímu pohybu zejména
tělesně hendikepovaných klientů a vozíčkářů, většímu a častějšímu využití celé
zahrady, zlepšení vzhledu a na podzim i k jednoduššímu sběru jablek, švestek,
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hrušek a dalšího ovoce – zkrátka k výrazně vyššímu a bezpečnějšímu využívání
zahrady i hendikepovanými klienty a vozíčkáři.
Přestože Středisko sociálních služeb Víteček neleží na území Karlovarského kraje,
každodenně pomáhá tělesně i mentálně postiženým dětem z okresu Cheb.
Vícemístnými vozidly je každodenně dopravujeme do Střediska v Černošíně a
odpoledne opět rozvezeme do jejich domácností. Zde pod dohledem a s pomocí
odborně vzdělaných pracovníků mohou procvičovat sebeobslužné dovednosti,
cvičit a rozvíjet jemnou motoriku v sociálně terapeutických dílnách, realizovat se
ve skleníku, na užitkové i okrasné zahradě či jen tak užívat pohybu na nově
budovaném sportovišti.
V letošním roce nás Karlovarský kraj podpořil nákupem kompenzačních
pomůcek i vozidla pro terénní asistenty pro pomoc přímo v domácnostech klientů.
Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci
a podpoře střediska Víteček v roce 2021 podíleli, pozdravy a poděkování
a současně i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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Představujeme naše vesnice - Ostrovce
Ostrovce (německy Ostrowitz) je malá vesnice, nachází se asi 3,5 km
na jih od Černošína. Je zde evidováno 18 adres. V roce 2020 zde trvale žilo
34 obyvatel. Obec je frekventovanou zastávkou na cyklistické trase k nedalekému
Ranči v údolí u řeky. V roce 2019 zde vzniklo nové odpočívadlo pro cykloturistiku.
V osadě Ostrovce je možno dosud nalézt některé architektonicky
zajímavé stavby, dřevěné pavlače na hospodářských objektech. V obci se nachází
také Ostrovecký rybník o rozloze 56m². Při vjezdu do obce uvidíte po levé straně
památný strom, lípu. Ostrovce je také název katastrálního území o rozloze
5,93 km2.
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Pozdrav z muzea
Milí čtenáři, zase nám končí rok.
Toto ale uběhlo rychle! A byl to zvláštní rok, nemilosrdný, a tím nemyslím jen
kulturu a podnikání.
Bylo méně akcí, stihli jste v podstatě jen pár výstav a dvě přednášky. Pro
připomenutí byla ,,Kočičková výstava“, výstava ,,Krásy z pedigu“ a teď právě
začala výstava pod názvem ,,Modré Vánoce“. Další menší výstavy jste mohli
zaregistrovat ve vestibulu Městského úřadu v Černošíně, kde byly jak fotografie,
tak obrázky. Komplikovanější to bylo s přednáškami, bylo nutné dodržovat vládní
opatření, a tak doufám, že jste se na mě nezlobili, pokud jsem požadovala
kontrolu, ostatně to Vás asi zatím bude čekat všude. Není asi třeba se tu dlouze
rozepisovat.
Přeji vám všem krásné vánoční svátky, užijte si je ve zdraví a se svými
nejbližšími a mějte na paměti, že do Nového roku 2022 vykročit pravou!
Věřím, že se opět shledáme, v přípravě jsou zajímavé akce, bude-li to možné,
uvidíte výstavu panenek, retro, obrazů i andělů, přednášky přinesou zajímavá
témata, například promítané přírodní mikro dokumenty, nebo také povídání
z historie Bezdružické lokálky.

Mějte krásné dny a žijte teď!
Martina Sihelská
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Svatomartinský lampionový průvod
V pátek 12. listopadu v podvečerních hodinách jsme se sešli na parkovišti
za Motorestem Vlčák. Už z dálky byla vidět světýlka lampionů, které jste měli
s sebou. Starší děti to vzaly v moderním pojetí a přišly s baterkami nebo si svítily
mobily. Sv. Martin na bílém koni přijel se svojí družinou s úderem 17:00 hodiny.
Rozdal dětem bonbóny a se všemi se přivítal. Zazněla legenda o sv. Martinovi.
Poté se průvod vydal na cestu. Prošli jsme si novou cyklostezku, která se všem
moc líbila. Cestou jsme si vyprávěli strašidelné příběhy a povídky. Po průvodu nás
čekal teplý čaj od naší ,,babi Jumby“ 😊😊 Překvapením byla tajuplná stezka
kostelem sv. Jiří. Děti, ale i dospělí se zaujetím procházeli nasvícenou uličkou.
Atmosféra byla umocněna hudbou Petra Hapky, při které naskakovala až ,,husí
kůže“. Odvaha všech byla na konci odměněna sladkým perníkem. Dodnes nevíme,
kdo byly dvě tajemné postavy v černé a bílé kápi.

Martina Janotová
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Rozsvícení vánočního stromu

První adventní víkend se blížil a my jsme měli všechno přichystané.
Domluvené zpívání dětí ze základní i mateřské školy, stánky se svařákem,
s vánočními dekoracemi i pochutinami, ohňostroj. Adventní koncert Lenky
Filipové v kostele. A najednou přicházela jedna špatná zpráva za druhou.
Za pochodu jsme museli vše přeorganizovávat, rychle reagovat na aktuální vládní
opatření a celou situaci spojenou s Covidem-19. Nechtěli jsme Vás připravit
o rozsvícení stromu a navození vánoční atmosféry. Během posledních dnů přišla
rychlá improvizace a rozhodnutí. Vánoční strom rozsvítíme! A při otázce
,,co neodmyslitelně patří k Vánocům?“ padla jednoznačná odpověď… ,,Naše
Popelka!“ A přípravy začaly nanovo. Nakonec vše klaplo. V sobotu 27. listopadu
přijela Popelka na hudbu Karla Gotta ,,Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“. Pozdravila
se s dětmi, kterým přivezla koš plný sladkostí. Společně jsme pak rozsvítili nově
ozdobený vánoční strom. Podvečer zakončil krásný ohňostroj. Velice nás potěšily
Vaše kladné reakce, moc si jich vážíme. V neděli 28. 11. měl být koncert paní
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Filipové, který se neuskutečnil a přesouvá se na rok 2022. Zakoupené vstupenky
zůstávají platné nebo máte možnost je vrátit. Vstupné se Vám vrátí v plné výši.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné vánoční svátky a do nového roku
hlavně zdraví.
Martina Janotová

Fotosoutěž
Máme velkou radost do fotosoutěže jste nám zaslali celkem 60 fotografií
připravujeme z nich ,,výstavu", kde budete moci hlasovat pro snímek, který Vás
nejvíce osloví. Na 3 výherce s největším počtem hlasů čeká odměna. Vytištěné
fotografie budou k vidění v nákupním středisku Černošín (u vchodu do prodejny
Coop). Naleznete je také ve fotogalerii na FB a na stránkách města

Hlasování:
1. prodejna Coop - vhozením hlasovacího lístku do připravené krabičky
2. Facebook Infocentrum Černošín - like dané fotografii
3. web města - zaslání e-mailu na: soutez.cernosin@seznam.cz
Hlasovat můžete od 4. 1. – 31. 1. 2022
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OHLÉDNUTÍ NA ZÁVĚR
Před rokem začínal můj závěrečný článek do zpravodaje větou „Byl to
opravdu velmi zvláštní rok.“ A on ani ten letošní nebyl bohužel o moc jiný. Prostě
nekonečné... a někdy nás přepadá smutek, únava, pocit jakéhosi zmaru… vše
umocněno dalšími negativními zprávami, které se valí snad odevšud… a přesně
v tomto člověk musí žít, pracovat, vychovávat, rozhodovat se a „nezbláznit se“…
Tato doba není lehká pro nikoho z nás. A právě, když je člověku nejhůř, vrací se
k tomu, co mu dokázalo vrátit úsměv na tvář, co ho naplňovalo, co naopak vnímal,
že přišly chvíle, kdy byl svět zas trochu normální. Chvíle, kdy vidíš štěstí v očích
dětí na společné akci na farské zahradě, při společných letních vyráběních
u infocentra s Lízou nebo když se snaží dostat toho svého draka úplně nejvýš,
i když na hřišti nefouká vítr. Při úspěších našich mladých hasičů na soutěžích, kdy
emoce doslova stříkají z dětí i jejich trenérek, a na konci jsi pyšný, když zas slyšíš
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SDH Černošín. Když se díváš na fotbalový turnaj našich nejmladších Sokolíků a jsi
rád, že se tu podařilo díky nadšení dvou tátů vzkřísit něco, čemu by už asi málokdo
věřil. Když si můžeš zatančit s bezvadnou Amatovkou, která spolu s babi Jumbou
a Černošínskými ženami přitáhne plný sál lidí. Když koukáš na natočená videa
ze školy, ze školky, protože ač s překážkami, ale oni pracují, tvoří, mnohé se naučili
a moc rádi by to chtěli ukázat nám všem. Když můžeš prohodit pár milých slov
s „holkama z DPS“ a ony se zas pochlubí, jak bezvadně pečují o kytky. Když se
účastníš křtu knihy pana Mgr. Miroslava Cvrka, zajímavých besed, přednášek. Když
vyjdeš na Vlčí horu, Volfštejn a víš, že tady je Tvoje doma. Když vidíš přijíždět
sv. Martina na koni a užíváš si průvod s lampionem na nové cyklostezce. Když
stojíš na náměstí u rozsvíceného vánočního stromu, máš sevřený krk, protože ti
„naši lidé“ přece jen přišli a u ohňostroje se Ti tají dech...tak to jsou ty chvíle,
které dokážou fungovat jako tlačítko delete, vytěsní to špatné a vrací naději,
že život je a bude jako dřív.
Adventní čas by měl
být něčím zvláštní, jiný než
ostatní dny v roce. Měl by být
dobou uklidnění, rozjímání,
dobou, kdy si uděláme čas na
sebe a své nejbližší. Možná se
totiž právě teď potřebujeme
navzájem více, než kdy jindy.
I díky některým z Vás jsou
letošní Vánoce v Černošíně
andělské. Věřím, že všichni
andělé při nás budou stát.
Požehnané vánoční svátky
Vám všem.
P.S. Kéž zpravodaj příští rok
může na poslední stránce
začínat slovy... byl to úplně
obyčejný rok.
Hana Merglová,
místostarostka města
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PF 2022
Klidné pro
a spoustu krásných chvil
v novém roce

Město Černošín

Zpravodaj města Černošín
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně.
Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách města.
Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta
uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve zpravodaji
nebudou uveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou
základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Redakční rada: Miroslav Plincelner, Hana Merglová, Zdeněk Nedvěd, Václav Myška,
Petra Grigarová
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 4. 3. 2022.
Své příspěvky zasílejte na zpravodaj.cernosin@seznam.cz.

32

